
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห0องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

 
_______________________________ 

 
ผู0เข0าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๓. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๔. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู0ไม�เข0าประชุม 
๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! ติดภารกิจ 
๒. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ ติดภารกิจ 
 
ผู0เข0าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ0าหน0าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก4กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส7วน รักษาการในตําแหน7งผู�อํานวยการสํานัก

สื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน! ผู�อํานวยการส7วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส7วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส7วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก7งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง 

สํานักสื่อสารองค!กร 



 ๒ 
 

๙. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง  
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ7มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
  
ผู0ช้ีแจง 
๑. นายก7อกิจ   ด7านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู�อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๓. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท! ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๔. นางยุพา  จันทร!กระจ7าง ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๕. นางสาวใจทิพย!  ศรีโนนชัย ผู�อํานวยการส7วน สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๖. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักยุทธศาสตร!และ

การงบประมาณ 
๗. นางสาวลักษมี  นุตตะโร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักยุทธศาสตร!และ

การงบประมาณ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล7าวเปEดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ  
 

วันนี้เปGนการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ เนื่องจากมีเรื่องสําคัญท่ีจะต�อง
เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณา ได�แก7 ๑) เรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ7ายของ
สํานักงาน กสทช. ประจําปJ ๒๕๖๒ จํานวน ๕,๒๕๐.๐๐๒ ล�านบาท ก7อนนําเสนอ
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติพิจารณาให�ความเห็น    
เพ่ือท่ีสํานักงาน กสทช. จะได�ดําเนินการแก�ไขหรือปรับปรุงร7างงบประมาณรายจ7าย
ประจําปJดังกล7าว ๒) พิจาณาอนุมัติรวมดําเนินการโครงการจัดหารถตรวจสอบ
และหาทิศวิทยุ จํานวน ๒๖ คัน และ ๓) พิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการ “ก�าว...ม่ันคง” จํานวน ๓๖.๐๐๐ ล�านบาท ให�แก7กองทัพบก  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
  

- ไม7มี -  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  

- ไม7มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 
  

- ไม7มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : การพิจารณาเห็นชอบงบประมาณรายจ�ายของสํานักงาน กสทช. ประจําป= 

๒๕๖๒ การอนุมัติรวมดําเนินการโครงการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ 
และอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ�าย ประจําป=  ๒๕๖๑ ให0แก�
กองทัพบก : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย.  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ7ายของสํานักงาน กสทช. ประจําปJ ๒๕๖๒ 

จํานวนท้ังสิ้น ๕,๓๑๑.๐๐๒ ล�านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
๑.๑ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ7ายของสํานักงาน กสทช. ประจําปJ 

๒๕๖๒ จํานวนท้ังสิ้น ๕,๒๕๐.๐๐๒ ล�านบาท ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ดังนี้ 
๑) รายจ7ายสําหรับการดําเนินงานท่ีจําเปGน จํานวน ๒,๓๕๙.๙๔๘ ล�านบาท 
๒ รายจ7ายท่ีผูกพันต7อเนื่องมาจากปJก7อน จํานวน ๓๐๑.๓๐๓ ล�านบาท 
๓) รายจ7ายสําหรับแผนงานและโครงการใหม7 จํานวน ๑,๕๙๓.๐๐๒ ล�านบาท 
๔) งบกลางของสํานักงาน กสทช. จํานวน ๑๐๐.๐๐๐ ล�านบาท 
๕) โครงการก7อสร�างอาคารสํานักงาน กสทช. แห7งใหม7  จํานวน 

๖๘๕.๗๕๐ ล�านบาท 
๖) เงินจัดสรรเข�ากองทุน จํานวน ๒๑๐.๐๐๐ ล�านบาท ดังนี้ 

๖.๑) กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ จํานวน 
๒๐๐.๐๐๐ ล�านบาท 

๖.๒) กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาฯ จํานวน ๑๐.๐๐๐ ล�านบาท 
๑.๒ เห็นชอบกรอบวงเงินเพ่ิมเติมงบประมาณรายจ7าย ปJ ๒๕๖๒ จํานวน ๔ 

โครงการ จํานวน ๖๑.๐๐๐ ล�านบาท ดังนี้  
๑) โครงการ “ก�าว...ม่ันคง” จํานวน ๓๓.๐๐๐ ล�านบาท ของสถานีโทรทัศน!

กองทัพบก  
๒) โครงการบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกส!บนโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ("แทนบัตร") 

ระยะทดสอบ (Sandbox) จํานวนเงิน ๑๗.๐๐๐ ล�านบาท 



 ๔ 
 

๓) การจ�างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการข�อมูล
ผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีสําหรับการรักษาสิทธิการใช�เลขหมาย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี (แอพพลิเคชั่น ๓ ชั้น) ระยะท่ี ๒ จํานวน ๗.๐๐๐ ล�านบาท  

๔) โครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบดูแลการเข�าถึงอินเทอร!เน็ตเพ่ือ
ครอบครัว ระยะท่ี ๒ จํานวนเงิน ๔.๐๐๐ ล�านบาท 

๒. เห็นชอบให�รวมงบประมาณโครงการของปJ ๒๕๖๑ คือโครงการจัดหารถ
ตรวจสอบและหาทิศวิทยุซ่ึงเดิมต้ังไว�จํานวน ๓ โครงการ รวมเปGนจํานวน ๑ 
โครงการ ได�แก7 โครงการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๒๖ คัน 
จํานวนเงินท้ังสิ้น ๔๒๕.๓๗๖ ล�านบาท โดยต้ังงบประมาณในปJ ๒๕๖๑ 
จํานวน ๓๖๑.๕๗๐ ล�านบาท และผูกพันงบประมาณในปJ ๒๕๖๒ จํานวน 
๖๓.๘๐๖ ล�านบาท 

๓. เห็นชอบให�จัดสรรงบประมาณเหลือจ7าย ปJ ๒๕๖๑ จํานวน ๕๓๐.๐๐๐ ล�านบาท 
ให�กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค! โดยจัดสรรสมทบเข�ากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เพ่ือจัดสรรให�กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร�างสรรค! ในปJ ๒๕๖๒ ตามท่ีกฎหมายกําหนดต7อไป 

ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดส7งร7างงบประมาณรายจ7าย ประจําปJ ๒๕๖๒ พร�อม
เรื่องโครงการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ และการจัดสรรเงินงบประมาณ
เหลือจ7ายเพ่ือสมทบเข�ากองทุน กทปส. ให�คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคมแห7งชาติพิจารณาให�ความเห็นต7อไป ตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง      
แห7งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปEดเผยความเห็นเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากมติท่ีประชุม โดยจะจัดทําบันทึกจัดส7งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบงบประมาณรายจ7ายของสํานักงาน 
กสทช. ประจําปJ ๒๕๖๒ การอนุมัติรวมดําเนินการโครงการจัดหารถตรวจสอบ
และหาทิศวิทยุ และอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ7าย ประจําปJ ๒๕๖๑ 
ให�แก7กองทัพบก 

๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. ขอให�สํานักงาน กสทช. ไปพิจารณา
ทบทวนเรื่องการชี้แจงคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ เพ่ือทําให�
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ พิจารณาเห็นว7าแผนงานโครงการต7างๆ 
ท่ีเสนอขออนุมัติงบประมาณมีความสําคัญ หากไม7ได�รับความเห็นชอบจะ
ส7งผลกระทบกับการปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ ขอให�เพ่ิมเติมเอกสารรายละเอียดโครงการ “ก�าว...ม่ันคง” 
ของสถานีโทรทัศน!กองทัพบก และเอกสารโครงการลําดับท่ี ๒) ๓) และ ๔) 
ตามมติท่ีประชุมข�อ ๑.๒ ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบเพ่ิมเติมไว�ในเอกสาร
ประกอบวาระด�วย 



 ๕ 
 

๔. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๑๙๖ ลงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑ ดังนี้  

“ผมเห็นว7าการเสนอให�ท่ีประชุม กสทช. ให�ความเห็นชอบกรอบวงเงิน
เพ่ิมเติมงบประมาณรายจ7ายประจําปJ ๒๕๖๒ จํานวน ๔ โครงการ จํานวน ๖๑ 
ล�านบาทนั้น เปGนไปโดยเร7งรีบขาดการเตรียมการ และไม7ปรากฏเอกสาร
ประกอบการประชุมให�กรรมการได�พิจารณาในรายละเอียดในหลายโครงการ 
ซ่ึงไม7เปGนไปตามระเบียบในการเสนอเรื่องต7อท่ีประชุมเพ่ือให�กรรมการ       
แต7ละท7านสามารถใช�ดุลพินิจในการพิจารณาให�ความเห็นชอบได� 

อย7างไรก็ดีเม่ือผมได�พิจารณาเอกสารและรายละเอียดของโครงการ
ภายหลังการประชุมแล�วเห็นว7ายังมีข�อต�องพิจารณาปรับปรุงโครงการบางส7วน
เพ่ือให�โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์และสามารถนําไปใช�ประโยชน!ได�อย7างแท�จริง 
อาทิ การจ�างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการข�อมูลผู�ใช�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี (แอพพลิเคชั่น ๓ ชั้น) ระยะท่ี ๒ จํานวน ๗ ล�านบาท นั้น
ควรกําหนดให�มีมาตรการหรือวิธีการตรวจสอบความแม7นยําของระบบ
ตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ!ของผู�ใช�งาน เพ่ือให�การทํางานของระบบ      
มีความถูกต�องได�มาตรฐานและป̂องกันมิให�เกิดข�อผิดพลาดเช7นเดียวกับอดีต  
ท่ีผ7านมา ส7วนโครงการบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกส!บนโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
(“แทนบัตร”) ระยะทดสอบ (Sandbox) จํานวนเงิน ๑๗ ล�านบาท นั้นยังมี 
ข�อกังวลเก่ียวกับมาตรการด�านความถูกต�องแม7นยําในการยืนยันตัวบุคคล   
ซ่ึงจะเปGนการขยายความผิดพลาดในการยืนยันอัตลักษณ!ในข�างต�น” 

๕. กสทช.ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๕๘ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุแนบท�ายวาระท่ี ๕.๑ ดังนี้ 

“๑. ผมเห็นชอบภาพรวมคําของบประมาณรายจ7ายของสํานักงาน 
กสทช. ประจําปJ ๒๕๖๒ ซ่ึงผ7านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. มาแล�ว เพ่ือให�นําเสนอต7อคณะกรรมการดีอี
ได�ต7อไป เพ่ือให�การอนุมัติงบประมาณเสร็จสิ้นภายในกรอบปฏิทินท่ีกําหนด 
อย7างไรก็ตาม ผมไม7สามารถให�ความเห็นชอบในส7วนของโครงการต7างๆ ได� 
เนื่องจากสํานักงาน กสทช. มิได�นําเสนอรายละเอียดของโครงการต7างๆ มา
ประกอบการพิจารณา ยกเว�นโครงการในส7วนของสายงานโทรคมนาคมท่ีมีการเสนอ
ขอบเขตงาน (TOR) ในชั้นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานฯ 
และผมยังมีข�อสังเกตเพ่ิมเติมดังนี้ 

๑.๑ การขอต้ังงบประมาณผูกพันข�ามปJควรทําเฉพาะกรณีท่ีจําเปGน 
ซ่ึงโครงการบางลักษณะสมควรท่ีจะดําเนินการภายในปJเดียว เช7นโครงการประเภท
สํารวจพฤติกรรม ท้ังนี้คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ได�ให�ความเห็น
ท่ีเก่ียวข�องในเรื่องนี้ว7า โครงการส7วนใหญ7เปGนการขอต้ังงบประมาณไว�ก7อนโดย
ยังไม7มีรายละเอียดโครงการ และจะจัดทํารายละเอียดภายหลังได�รับอนุมัติ
งบประมาณ ซ่ึงทําให�เกิดความล7าช�าเปGนลําดับข้ัน อีกท้ังสํานักงาน กสทช. มิได�มี
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การวิเคราะห!ภาระงานท่ีจะเกิดข้ึนในปJถัดไปประกอบด�วย ทําให�เกิดภาวะท่ีต�อง
มีภาระงานเก7ากับงานใหม7ให�ดําเนินการในห�วงเวลาเดียวกันจนส7งผลกระทบต7อกัน 

๑.๒ เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณรายจ7ายประจําปJ ๒๕๖๑ และ 
๒๕๖๒ พบว7ามีบางรายการท่ีต้ังงบประมาณเพ่ิมข้ึนอย7างมากในเชิงของสัดส7วน 
เช7น ในหมวดรายจ7ายเก่ียวกับบุคลากร เงินอ่ืนท่ีจ7ายควบกับค7าจ�างมีสัดส7วน
เพ่ิมข้ึนถึงร�อยละ ๑๑๘.๒๙ สวัสดิการและการสงเคราะห!อ่ืนๆ มีสัดส7วนเพ่ิมข้ึน
ร�อยละ ๙๔.๘๔ ส7วนในหมวดรายจ7ายเก่ียวกับการจัดการและบริหารองค!กร 
ค7าตอบแทนอ่ืนๆ มีสัดส7วนเพ่ิมข้ึนร�อยละ ๖๔.๙๐ และค7าซ7อมแซมครุภัณฑ!
เพ่ิมข้ึนร�อยละ ๕๒.๗๔ ขณะท่ีบางรายการมีสัดส7วนงบประมาณเพ่ิมข้ึนไม7มาก 
แต7มีจํานวนงบประมาณเพ่ิมข้ึนมาก เช7น ค7าตอบแทนบุคคลเพ่ือช7วยปฏิบัติงาน 
ต้ังงบเพ่ิมข้ึน ๒๒.๗ ล�านบาท รายจ7ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ กสทช. และ
สํานักงาน กสทช. เพ่ิมข้ึน ๑๙.๔ ล�านบาท เปGนต�น นอกจากนี้ ผมมีข�อสังเกต 
ในส7วนของค7าจ�างเหมาบริการ ท่ีแม�จะมีการปรับลดงบประมาณลงแล�ว แต7ในแง7
จํานวนและสัดส7วนของค7าใช�จ7ายนี้ก็ยังสูงมาก (๕๐๗ ล�านบาท และประมาณ
ร�อยละ ๑๐ ของงบท้ังหมด ตามลําดับ) ในขณะท่ีค7าใช�จ7ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานต7างประเทศ จํานวนท้ังสิ้น ๗๘ ล�านบาท ปรากฏว7ามีการชี้แจงว7าเปGน
ภารกิจหรือแผนงานท่ีต�องใช�งบประมาณเพ่ือเข�าร7วมเพียงจํานวน ๓๐ ล�านบาท 
ดังนั้นจึงเห็นควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะต�องเตรียมข�อมูลด�านเหตุผลความจําเปGน
ในส7วนของงบประมาณท่ีอาจถูกต้ังข�อสังเกตเหล7านี้ไว�ด�วย เพ่ือให�การพิจารณา
ในชั้นของคณะกรรมการดีอี เปGนไปด�วยความราบรื่น 

๑.๓ สํานักงาน กสทช. ควรรับข�อสังเกตและคําแนะนําของ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ไปเปGนแนวทางในการดําเนินการใน
อนาคตด�วย เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดีข้ึน 

๒. ในประเด็นการจัดสรรเงินเข�ากองทุน กทปส. ผมเห็นว7า สํานักงาน 
กสทช. ควรวิเคราะห!และจัดทํางบประมาณร7วมกับกองทุน กทปส. เพ่ือให�เกิด
การจัดสรรเงินสํารองเข�ากองทุน กทปส. อย7างต7อเนื่องและเพียงพอเพ่ือรักษา
สมดุลของการรับ–จ7าย ไม7ให�เกิดปcญหาสภาพคล7องของกองทุน กทปส. ท้ังใน
การให� ทุนสนับสนุนตามภารกิจ ท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณให�กับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค! 

๓. ในส7วนของโครงการต7างๆ ท่ีมีการนําเสนอให�ท่ีประชุม กสทช. อนุมัติ
เพ่ิมเติมนั้น ในกรณีโครงการ “ก�าว...ม่ันคง” หากจะเปGนการใช�งบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. ก็จําเปGนต�องดําเนินการตามระเบียบว7าด�วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ท่ีส7งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หรือมิเช7นนั้นก็นําเสนอต7อคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก 
กทปส. ได� ส7วนโครงการของสํานักงาน กสทช. ๓ โครงการนั้นก็ควรท่ีจะดําเนินการ
ตามข�อพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ต7อไป ไม7ว7าจะเปGน
การให�ข�อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือการชี้แจงเพ่ือทําความเข�าใจ” 
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